REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETU „ DĘBOWIEC”
I. ORGNIZATOR
Project Outdoor Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Bielsku-Białej
(43-300), przy ul. 1 Maja 18a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536546, NIP: 5472088849, REGON: 240873877, o
kapitale zakładowym 50 000 zł
II. PARTNERZY:
1.

ZIAD Bielsko-Biała , 43-316 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220
NIP 547-16-39-980

2.

Tor saneczkowy, , ul. Skalna 58, 43-309 Bielsko-Biała

III. DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym regulaminie:
Organizator – Project Outdoor Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Partnerzy – ZIAD Bielsko- Biała oraz Tor saneczkowy
Pakiet – produkt dostępny dla szkolnych grup zorganizowanych powyżej 15 osób z Opiekunem w
terminie od ….. czerwca do 31 października 2015, dotyczy atrakcji na terenie Ośrodka Dębowiec
Voucher – bilet przesłany droga mailową do wydruku lub wydany przez obsługę parku linowego
Dębowiec w Bielsku-Białej po opłaceniu całej należnej kwoty.
Atrakcje – wybrane urządzenia lub atrakcje należące do Organizatora lub Partnerów:
- kolej linowa Dębowiec
- park linowy Dębowiec
- tor saneczkowy
IV. ZASADY OGÓLNE
1.
Produkt Super Pakiet Dębowiec przeznaczony jest dla grup zorganizowanych powyżej 15
osób wraz z Opiekunem i dotyczy atrakcji wymienionych w ofercie.
2.

Cennik dla opiekunów:

- kolej linowa Dębowiec
cena biletu dla opiekunów grup szkolnych- jak dla pozostałych uczestników grupy
- park Linowy Dębowiec
opiekunowie gratis

-Tor saneczkowy
przy grupie dzieci do 8 lat. – konieczność zjazdu z dzieckiem – w cenie pakietu
przy grupie pow. 8 lat – zgodnie z cennikiem.
3.
Opiekun grupy bierze odpowiedzialność za uczestników Pakietu i w razie konieczności
przedłoży zgodę rodziców na skorzystanie z poszczególnych atrakcji zgodnie z Regulaminami
Organizatora oraz Partnerów dostępnymi na stronach:
- park linowy Trollandia www.parkilinowe.pl
- kolej linowa Dębowiec www.kolej-debowiec.pl
- tor saneczkowy www.torsaneczkowy.bielsko.pl
4.
Rezerwacji Pakietu można dokonać wypełniając formularz rezerwacji dostępny na stronach
atrakcji SUPER PAKIETU, a następnie przesyłając go na adres: parki@parkilinowe.pl
5.
Rezerwacja dotyczy całego Pakietu, przy niepełnym wykorzystaniu pakietu z przyczyn
wyższych niezależnych od organizatora (np. awaria) istnieje możliwość wykorzystania atrakcji w
terminie późniejszym do 7 dni lub częściowy zwrot kosztów pakietu, adekwatne do nie
wykorzystanej atrakcji. Po potwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora należy wpłacić 100 %
kwoty na podane konto bankowe i wydrukować Voucher zawierające szczegóły rezerwacji lub
wpłacić 100 % gotówką na miejscu w parku linowym Dębowiec i odebrać Voucher.
6.
Atrakcje dostępne będą po przekazaniu odpowiedniej części trzy częściowego Vouchera w
kasie lub punkcie obsługi danej Atrakcji.
7.
Czas trwania atrakcji to ok 2,5 h, kolejność atrakcji jest dowolna i zależy od Opiekuna,
chyba, że Organizator zastrzeże przy rezerwacji konkretne ramy czasowe. W przypadku dużego
obłożenia Opiekun zobowiązany jest do telefonicznego ustalenia godzin przybycia grupy na
poszczególną atrakcję tak, aby uniknąć długiego czasu oczekiwania.
8.
Organizator udostępnia nr tel. punktów obsługi poszczególnych atrakcji w celu umówienia z
właścicielem atrakcji godziny korzystania z niej oraz wielkości grupy. Telefony te są aktywne w
godzinach działania atrakcji.
Numery telefonów:
- kolej Linowa Dębowiec : tel. 33 445 43 66
- park linowy Dębowiec: tel. 661 110 033
- tor saneczkowy: tel. 33 827 55 67
Nad bezpieczeństwem każdego uczestnika czuwa strona umowy odpowiedzialna za poszczególną
Atrakcje i zapewnia mu ubezpieczenie zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie danej
Atrakcji. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, jakie mogą mieć
miejsce w trakcie przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi Atrakcjami lub w czasie
korzystania z innych Atrakcji lub korzystanie niezgodnie z Regulaminem Promocji oraz
Regulaminami danych Atrakcji.
9.
Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników w trakcie trwania
całego Pakietu.

